
Infoavond start wegeniswerken 
Pastorijstraat, Ballaarweg en kerkomgeving



Agenda

Fasering en werken

Omleiding 

De werken praktisch 

Veiligheid

Afkoppeling en premies

Contactpersonen

10/03/2020Titel van de powerpoint 2



Fase 1
- opbraak/aanleg Ballaarweg
- alle verkeer onderbreken tussen ingang kinderland en einde werkzone
- toegang parking kinderlang 2x 5wd onderbreken

Termijn: 25wd



Fase 2
- opbraak/aanleg noordzijde kerk en schoolomgeving IHHvM
- voetpaden zo lang mogelijk in dienst houden voor toegang tot school 

IHHvM
- doorgang van Markt naar zuidkant kerk slechts  3d onderbreken
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken
- extra parkeermogelijkheden tijdens werken?
- toegang parking in schoolgebied?

- opbraak/aanleg Pastorijstraat vanaf IHHvM tot Sporthal
- voetpad/fietspad in dienst houden voor toegang tot school tijdens 

riowerken
- school/sporthal steeds toegankelijk via oostzijde
- omleiding fietsers/voetgangers tijdens wegenwerken langs  trage weg 

Constant Verhulststraat
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken

Termijn: 100wd



Fase 3
- opbraak/aanleg Pastorijstraat vanaf Sporthal tot De Beerslaan
- voetpad/fietspad in dienst houden voor toegang tot school tijdens riowerken
- school/sporthal steeds toegankelijk via westzijde
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken
- plaatselijk verkeer en schoolverkeer toegankelijk over tijdelijke verharding in steenslag

Termijn: 40wd



Fase 4
- opbraak/aanleg zuidzijde kerk
- doorgang fietsers naar Sollevelden steeds langs 1 zijde
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer naar Sollevelden onderbreken?

Termijn: 50wd



Omleiding

Tekstregel 1

• Tekstregel 2

• Tekstregel 3
- Tekstregel 4

‣ Tekstregel 5
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Omleiding zwakke weggebruikers

Geen doorgaand verkeer voor zwakke weggebruikers (enkel 
bewoners traject tot aan hun huis)

Omleiding via trage weg Stapveld naar Constant Verhulsstraat

Tijdelijke doorgang Sollevelden over site zusters

Tijdelijke doorgang aan het woonzorgcentrum

Doorgang van Dokter Van der Borghtstraat naar centrum over 
parking voormalige site Steylaerts

10/03/2020Titel van de powerpoint 8



10/03/2020Titel van de powerpoint 9



DE WERKEN PRAKTISCH























• Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water):

• Alle afvalwater moet gezuiverd worden

• Betaald door de vervuiler

• Vlaamse regelgeving:

• Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater
• Voor nieuwbouw en verbouwing

• Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht

• VLAREM II
• Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet

• Verplicht om alles te scheiden op perceelniveau

• Keuring van privé-installatie 
• vanaf 1 juli 2011

1. Gescheiden riolering ?
Wetgeving



• Keuring van privé installatie (vanaf 1 juli 2011) :

Verplichting sinds 1 juli 2011

≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein

Achtergrondinfo wetgeving :

Wanneer?

- Bij nieuwbouw voor de eerste ingebruikname

- Bij belangrijke wijzigingen aan de privé-riolering

- Bij vaststellen van een inbreuk

- Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat

Wat wordt gecontroleerd?

- correcte scheiding tussen regenwater en afvalwater

Resultaat?

- OK → conformiteitsattest

- NOK → non-conformiteitsattest  + opsomming van de gebreken

1. Gescheiden riolering ?
Wetgeving



2. Afkoppelen praktisch

Hoe begeleiden we jou met het afkoppelen?

Bezoek  van een 
afkoppelingsdeskundig

e

Opmaak van een 
advies voor afkoppeling

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken
door de eigenaars

Keuring van de werken

Informatie aan te leveren 
aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, …



Wanneer?

Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt,

d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de 
aannemer en de afkoppelingswerken op privédomein zijn in orde

2. Afkoppelen praktisch

Keuring



Hoe melden?

- 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen)

Belang keuring?

- Premie te verkrijgen na positieve keuring. 

Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald.

- Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren!  Keuring geeft aan of u al dan niet 
goed heeft afgekoppeld.

Betaling keuring?

- Op kosten van Pidpa-Riolering

- Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar

2. Afkoppelen praktisch

Keuring



• Pidpa-Riolering biedt aan bewoner
✓ 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA)
✓ Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
✓ Gratis eenmalige keuring van privé-riolering  (eventuele herkeuring is 

niet gratis)

✓ Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig
gescheiden riolering  = 530€  (mits voldaan wordt aan strikte 
voorwaarden)

• Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner:

✓ 530 € (incl. BTW) aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt 
aangesloten op de riolering 

✓ Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB. 

2. Afkoppelen praktisch

Afkoppeling en Pidpa Riolering



• Voorwaarden premie:

✓ Er werd geen verplichte scheiding opgelegd via uw bouwvergunning

✓ afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
dus ook daken en verhardingen

✓ einde van de werken dient gemeld te worden (0800/90.300)

✓ vervolgens keuring van de werken (afkoppeling)

✓ uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in orde)

✓ éénmalige tussenkomst 
→ enkel voor installaties met permanent karakter

2. Afkoppelen praktisch

Afkoppelingspremie



2. Afkoppelen praktisch

Gemeentelijke afkoppelingspremie

• Gemeente Berlaar biedt aan bewoner
✓ Supplementair aan premie pidpa
✓ Eenmalige premie
✓ Maximaal 1300 EUR op basis van bewezen onkosten

• Voorwaarden premie:
✓ Voorwaarden gelijklopend aan pidpa
✓ Premie voor optimale afkoppeling 
✓ Indienen van een volledig subsidiedossier 

✓ Met inbegrip van facturen materialen en/of werken



2. Afkoppelen praktisch

samenvatting afkoppelingspremie

• Reeds aangesloten woningen

• Nog aan te sluiten woningen

Dus  + 530 euro aansluitrecht
- 530 euro afkoppelingspremie pidpa 
+ MAX 1300 euro afkoppelingspremie gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
✓ max 1300 euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden)

Dus  - 0 euro aansluitrecht
+ 530 euro afkoppelingspremie pidpa 
+ MAX 1300 euro afkoppelingspremie gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
✓ max 1850 euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden)



Contactpersonen

Pidpa riolering@pidpa.be
0800 80 300 
Kristof Daems
Kristof.daems@pidpa.be

Gemeente Werftoezichter Patrick Govaerts
Adviseur openbare werken Vicky Daems
03 410 19 00
Openbarewerken@berlaar.be

Houwelyckx Ken Moons
Alain Verhoeven
info@houwelyckx.be
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Bedankt voor je aandacht
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